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AULA - EBD - 19/04/2020 
A igreja eleita 
 
Tema: O templo de Deus 
Texto base: Efésios 2:19-22 

O que o texto diz 
 

1. O contexto de onde este texto pertence começa no versículo 11 de Efésios 2: 
a. Que por sua vez é a explicação dos versículos anteriores sobre salvação e graça; 

2. O texto divide a nossa vida em duas histórias: 
a. A primeira está no versículo 11 (estávamos perdidos); 
b. A segunda começa no versículo 13 (estamos perto de Deus pelo sangue de Jesus); 

3. Nós vamos focar no versículo 21 de Efésios 2, explicando o que vem antes dele; 
 

Tópicos 
 

1. Precisamos nos conscientizar de como nós estávamos antes de Jesus (Efésios 2:1): 
a. Mortos em ofensas e pecados; 
b. Nós vivíamos para a ira de Deus e alegria do diabo; 

2. A graça não existe apenas a partir do Novo Testamento, mas sempre esteve presente, mesmo no 
Antigo Testamento: 

a. A lei nunca salvou ninguém (Gálatas 2:16); 
b. A salvação vem pela fé (Filipenses 3:8-9); 
c. Como Deus salvou Nínive? 

i. Em Jonas 3:4-5 diz que eles se arrependeram; 
ii. Em Jonas 4:11 diz que Deus teve compaixão dos 120 mil que viviam lá; 

d. Como Deus salvou Abraão? 
i. Em Gênesis 15:6 diz que ele creu e isso lhe foi imputado para justiça; 
ii. O termo chashab (pron.: racháv) significa: imputado, reconhecido, ser computado, 

ser considerado; 
e. A mesma coisa para: 

i. Enoque (Gênesis 5:24); 
ii. Melquisedeque (Gênesis 14:18); 
iii. Isaque, Jacó, José; 
iv. O próprio povo de Israel (eles quebraram toda a lei ainda no deserto); 

f. Deus não muda o seu caráter e seus atributos, e não varia por épocas (Malaquias 3:6): 
i. A mesma coisa para nós, qual o motivo de não sermos consumidos? Está no texto. 

g. Alguns exemplos de graça no Antigo Testamento: 
i. Noé achou graça aos olhos do Senhor (Gênesis 6:8); 
ii. Ele dará graça aos mansos (Provérbios 3:4); 
iii. Abraão dizendo ter achado graça aos olhos do Senhor depois de estar longe por 

anos (Gênesis 18:3); 
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iv. Deus deu graça a Israel diante dos olhos dos Egípcios (Êxodo 3:21); 
v. Gideão em Juízes 6:17; 
vi. Jeremias fala do povo que alcançou graça no deserto (Jeremias 31:2); 
vii. O termo chen (pron.: rêm) significa: favor, graça, aceitação; 

3. Para que serviu a Lei então? (Gálatas 3:24); 
a. É dentro deste contexto de Gálatas 3:24 que Paulo diz em Romanos que a Lei é boa; 
b. De certa forma todo este problema nos conduziu a Cristo; 
c. Todos foram encerrados debaixo do pecado pela escritura (Gálatas 3:22); 

4. Sabendo de tudo isso, ficamos totalmente desarmados e despidos diante de Deus; 
5. É dentro desse contexto que vamos falar sobre sermos o templo ou edifício do Senhor (Efésios 

2:19-22); 
6. Um templo não constrói a si mesmo, ele é um edifício que alguém constrói; 
7. Este edifício chamado templo possui diversas partes: 

a. Fundamento: 
i. O nosso fundamento está em Mateus 16:16-18 (Jesus Cristo); 
ii. Nós estamos edificados sobre uma pedra que é a pessoa de Jesus; 
iii. Com isso vem a sua palavra, seu modo de viver, seus ensinamentos, seus 

mandamentos e sua forma de pensar; 
iv. Em Atos 9:27-31 diz que eles eram perseguidos e ao mesmo tempo tinham paz, e se 

multiplicavam, andando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo; 
v. Se o fundamento não estiver correto a adoração será em vão (Mateus 15:9); 

b. Pedra da esquina ou pedra angular: 
i. Esta pedra é a primeira a ser colocada sobre o fundamento, pois ele vai unir as 

paredes (Referência: https://pt.wikipedia.org/wiki/Pedra_fundamental); 
ii. A pedra fundamental, pedra da esquina ou pedra angular marca o início da 

edificação - como se fosse uma comemoração; 
iii. Ela faz parte do fundamento da igreja (Efésios 2:20); 
iv. Nada fluirá em nossas vidas enquanto não colocarmos primeiro a pedra de esquina 

que é Jesus Cristo; 
v. Quer ter o selo do Espírito? Creia no evangelho que é Jesus (Efésios 1:13): 

1. O selo é referente à propriedade, ou seja, a quem você pertence; 
c. Objetivo do seu crescimento: 

i. Em Efésios 2:21 diz que esse edifício tem um objetivo claro; 
ii. Crescer para ser templo santo no Senhor; 
iii. Deus tem edificado a sua vida para você crescer e ser útil, e não para ser uma obra 

deixada de lado como uma casa inacabada; 
iv. Ele quer fazer de você um templo no Senhor, ou seja, um local para que pessoas 

também possam se achegar a Deus através do templo; 
v. O texto também diz que o templo é santo, ou seja, todo dia precisa de uma 

manutenção para permanecer firme agradando a Deus (1 Pedro 1:15); 
vi. E no versículo 22 diz que somos templo para sermos morada de Deus no Espírito; 

8. Deus não tem te edificado em vão e a cada dia ele constrói um pouco mais (Filipenses 1:6); 
9. Como templo espiritual temos que dar nosso sacrifício a Deus (1 Pedro 2:5); 
10. Todos são edificados por Deus (Hebreus 3:4); 
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